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Psalm 1  vers 1, 2 en 3   LvdK 

Lied 687 Heer wijs mij Uw weg Opw 

Lied 488 Heer ik kom tot U Opw 

Lied 471 Een parel in Gods hand EL 

Schriftlezing Daniël 1 vers 1 t/m 8 HSV 

  1 Petrus 4 vers 12 t/m 19HSV 

Psalm 56 vers 5 en 6  OB 

Verkondiging Geloven in de wereld om je 

heen. jij en groepsdruk 

Lied 343 Heilige Geest van God  Opw 

Lied 569 Regeer in mij  Opw 

Lied 710  Gebed om zegen Opw 

 

Lied 687: Heer wijs mij Uw weg: (opw) 

Heer, wijs mij uw weg 

en leid mij als een kind 

dat heel de levensweg  

slechts in U richting vindt.  

Als mij de moed ontbreekt 

om door te gaan, 

troost mij dan liefdevol en moedig mij weer 

aan. 

Heer, leer mij uw weg, 

die zuiver is en goed. 

Uw woord is onderweg 

als een lamp voor mijn voet. 

Als mij het zicht ontbreekt, het donker is, 

leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is. 

 Heer, leer mij uw wil 

aanvaarden als een kind 

dat blindelings en stil 

U vertrouwt, vrede vindt. 

Als mij de wil ontbreekt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uw weg te gaan, 

spreek door uw Woord en 

Geest mijn hart en leven aan. 

Heer toon mij uw plan; 

maak door uw Geest bekend 

hoe ik U dienen kan 

en waarheen U mij zendt. 

Als ik de weg niet weet, 

de hoop opgeef, 

toon mij dat Christus heel 

mijn weg gelopen heeft. 

 

 

 

 

 

 



Lied 488: Heer ik kom tot U (opw) 

Heer ik kom tot U 

Neem mijn hart verander mij 

Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U 

Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan uw 

voeten ben, trots en twijfel wijken, voor de 

kracht van Uw liefde 

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen 

Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart 

Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend 

Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw 

Geest, En de kracht van Uw liefde. 

Heer kom dichter bij, dan kan ik Uw 

schoonheid zien 

En Uw liefde voelen diep in mij en Heer leer 

mij Uw wil, zodat ik U steeds dienen kan. En 

elke dag mag leven 

Door de kracht van Uw liefde 

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen 

Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart 

Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend 

Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw 

Geest, En de kracht van Uw liefde. 

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen 

Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart 

Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend 

Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw 

Geest, En de kracht van Uw liefde. 

Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw 

Geest, En de kracht van Uw liefde. 

 

Lied 471. Een parel in Gods hand (EL) 

Weet je, dat de vader je kent? 

Weet je, dat je van waarde bent? 

Weet je, dat je een parel bent? 

Een parel in Gods hand, 

Een parel in Gods hand. 

Ik weet, dat de vader me kent 

Ik weet, dat ik van waarde ben. 

Ik weet, dat ik een parel ben. 

Een parel in Gods hand, 

Een parel in Gods hand. 

Lied 343: Heilige Geest van God (opw) 

Heilige Geest van God, ) 

vul opnieuw mijn hart. )2x 

Vul mij opnieuw, 

vul mij opnieuw. 

Heilige Geest, 

vul opnieuw mijn hart. 

 

Lied 569: Regeer in mij (opw) 

Over al wat leeft, bent U de hoogste Heer,    

als de zon opkomt 

elke morgen weer. 

Daarom vraag ik U, 

Heer van zee en land: 

neem ook mijn leven in uw hand. 

Regeer in mij 

met al uw kracht 

in mijn mooiste droom, 

in mijn zwartste nacht. 

er is een ding dat ik U vraag: 

o Heer, regeer in mij vandaag. 

Laat alles wat ik zeg 

en alles wat ik denk 

als een spiegel zijn 

van wie U in mij bent. 

U bent zoveel meer dan ik verlangen kan: 

Heer, neem mijn leven in uw hand. 

Regeer in mij 

met al uw kracht 

in mijn mooiste droom, 

in mijn zwartste nacht. 

Er is een ding dat ik U vraag: 

o Heer, regeer in mij vandaag. 

Regeer in mij 

met al uw kracht 

in mijn mooiste droom, 

in mijn zwartste nacht. 

Er is een ding dat ik U vraag: 

o Heer, regeer in mij vandaag. 

 

 

 



Regeer in mij 

met al uw kracht 

in mijn mooiste droom, 

in mijn zwartste nacht. 

Er is een ding dat ik U vraag: 

o Heer, regeer in mij vandaag, 

o Heer regeer in mij vandaag, 

o Heer regeer in mij vandaag. 

 

Lied 710: Gebed om zegen (opw) 

Zegen mij op de weg die ik moet gaan 

Zegen mij op de plek waar ik zal staan 

Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt 

O God zegen mij alle dagen lang! 

Vader maak mij tot een zegen 

Ga mij niet voorbij 

Regen op mij met uw Geest Heer 

Jezus kom tot mij 

Als de Bron van leven 

Die ontspringt diep in mij 

Breng een stroom van zegen 

Waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij 

Zegen ons waar we in geloof voor leven 

Zegen ons waar we hoop en liefde geven 

Zegen om de ander tot zegen te zijn! 

O God zegen ons tot in eeuwigheid 

Vader maak ons tot een zegen 

Hier in de woestijn 

Wachtend op Uw milde regen 

Om zelf een bron te zijn 

Met een hart vol vrede 

Zijn wij zegenend nabij 

Van uw liefde delend 

Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn 

 


